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Do druku nr 3887 

Pani 
Małgorzata Kidawa-Błońska 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 

oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł 
Izabela Katarzyna Mrzygłocka) jest projektem ustawy wykonującej prawo 

Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu 

Przedstawiony do zaopiniowania poselski projekt ustawy przewiduje 
dodanie w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, ze zm.) 
nowego przepisu art. 82 ust. 9a. Zgodnie z proponowanym przepisem składka 
na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie opłacana przez osobę prowadzącą 
działalność pozarolniczą lub osobę z taką osobą współpracującą, jeżeli 
przysługujący jej zasiłek macierzyński nie przekracza miesięcznie kwoty 
świadczenia rodzicielskiego, o którym mowa w przepisach o świadczeniach 
rodzinnych. 

Ponadto projekt zakłada zmiany w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o 
zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 
razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. l 066). 
Proponowane zmiany przewidują uchylenie części przepisów przejściowych 
dotyczących świadczeń rehabilitacyjnych i zasiłków, a także uchylenie przepisu 
określającego datę wejścia w życie niektórych przepisów zmienianej ustawy. 

Projekt nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej fmansowanych ze środków publicznych oraz zmieniającej ustawę o 
zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 
razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw nie jest projektem 

uł. Zogórna 3, 00-441 Wanr.awo • teł. {22) 621 09 71, 69.4 17 27, foks (22) 69.4 18 65 • www.bas;sejm.gov.pl 



ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu 
Sejmu. 
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Pani 
Małgorzata Kidawa-Błońska 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o 
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32, ze zm.) 
sporządza się następującą opinię: 

I. Przedmiot projektu ustawy 
Przedstawiony do zaopiniowania poselski projekt ustawy przewiduje 

dodanie w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, ze zm.) 
nowego przepisu art. 82 ust. 9a. Zgodnie z proponowanym przepisem składka 
na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie opłacana przez osobę prowadzącą 
działalność pozarolniczą lub osobę z taką osobą współpracującą, jeżeli 
przysługujący jej zasiłek macierzyński nie przekracza miesięcznie kwoty 
świadczenia rodzicielskiego, o którym mowa w przepisach o świadczeniach 
rodzinnych. 

Ponadto projekt zakłada zmiany w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o 
zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 
razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. l 066). 
Proponowane zmiany przewidują uchylenie części przepisów przejściowych 
dotyczących świadczeń rehabilitacyjnych i zasiłków, a także uchylenie przepisu 
określającego datę wejścia w życie niektórych przepisów zmienianej ustawy. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem l stycznia 2016 r., z tym, że zmiany w 
ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
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społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw 
mają wejść w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia. 

II. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
ustawy 

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje spraw objętych projektem ustawy. 

III. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Przepisy projektu pozostają poza zakresem regulacji prawa Unii 
Europejskiej. 

IV. Konkluzje 
Poselski projekt ustawy o zrruame ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej fmansowanych ze środków publicznych oraz zmieniającej ustawę o 
zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 
razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw nie jest objęty 
zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. 
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